
 

  
  

 
 
 

 
Antwerpen, mei 2011 

“Bedevaart naar Rome” 
 
 
Dierbare broeders en zusters, 
 
Van 19 tot 25 februari 2012 gaat het bisdom Antwerpen op bedevaart naar Rome. De 

voorbereiding van deze diocesane bedevaart is volop bezig. De grote lijnen van het program-
ma zijn uitgewerkt. Een groot aantal deelnemers is al ingeschreven. Vooral de plaatsen op het 
vliegtuig zijn bijna ingevuld. De verwachting groeit naar een hartelijke en inspirerende bede-
vaart.  

 
Graag wil ik een warme oproep doen aan alle belangstellenden om zich bij onze bede-

vaart aan te sluiten. Ik richt deze oproep vooral tot wie op één of andere manier actief mee-
werkt aan de opbouw van onze diocesane kerkgemeenschap als priester of diaken, pastoraal 
werk(st)er, vrijgestelde of vrijwillige medewerker. Deze bedevaart is een unieke kans om sa-
men “een kerk met veel gezichten” te ontdekken en nieuwe inspiratie op te doen voor de 
kerkopbouw in ons bisdom. 

 
Bedevaarten zijn zo oud als de christelijke gemeenschap. Geloven heeft met bewegen 

te maken. Waarom trokken gelovigen in alle eeuwen naar Rome en doen ze het nog? Wat 
heeft mij in Rome steeds getroffen?  

 
Vooreerst de bijna fysieke band met de tijd van de apostelen en de eerste christelijke 

gemeenschappen. Er zijn weinig plaatsen als Rome waar je zo dicht komt bij het getuigenis 
van de apostelen Petrus en Paulus en van de eerste christelijke huiskerken. In de catacomben 
zie je hoe christenen met hun overledenen omgingen en uitdrukking gaven aan hun geloof in 
de Verrijzenis. De oudste mozaïeken en fresco’s tonen hoe christenen een nieuwe beeldtaal 
ontwikkelden. Rome is een ontmoeting met het christelijke getuigenis van het begin. 

 
Vervolgens de aanwezigheid van de christelijke gemeenschap wereldwijd. Door het 

doopsel behoren wij tot één en hetzelfde volk van God, wat onze afkomst, kleur of taal ook 
mag zijn. In Christus worden wij allen broer en zus van elkaar. Onze plaatselijke kerk is wel 
helemaal kerk, maar niet heel de kerk. Gelukkig maar. Ze is een bouwsteen in een groter ge-
heel. We kunnen van elkaar leren. Die wereldwijde diversiteit is in Rome zichtbaar aanwezig. 
Overal kom je christenen uit de vijf continenten tegen. 

 
Tenslotte is er de figuur van de bisschop van Rome. Als opvolger van Petrus is hij be-

last met een unieke verantwoordelijkheid voor de eenheid van de kerkgemeenschap. De titel 
“paus” betekent zoveel als “papa” of “vader”. Binnen de wereldwijde kerkgemeenschap is de 
paus inderdaad als een vaderfiguur. Het is zijn taak bruggen te bouwen en de samenhang te 
bevorderen tussen alle plaatselijke kerken. Zijn persoonlijk charisma speelt daarbij een grote 
rol. Iedere paus vult zijn taak anders in, volgens eigen karakter en aanleg. Tijdens onze bede-
vaart naar Rome is een audiëntie voorzien met Paus Benedictus XVI. Dat wordt ongetwijfeld 
een bijzonder intens moment. 

 
 
 
 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
In de opbouw van ons programma “Kerk onder stroom. (4)50 jaar bisdom Antwerpen” 

wordt 2012 een belangrijk jaar. Op diverse manieren zullen we werken aan een visietekst voor 
de komende jaren. De inspiratie daarvoor zal komen uit diverse gesprekken en ontmoetingen, 
en ongetwijfeld ook uit deze bedevaart. Een ontmoeting met de wereldkerk kan voor onszelf 
en voor ons bisdom enkel een verrijking zijn. 

 
Kortom: je bent hartelijk uitgenodigd om mee te gaan op bedevaart. Je mag deze uit-

nodiging uiteraard ook doorgeven aan vrienden of kennissen. Alleen: hoe vroeger je inschrijft, 
hoe eenvoudiger de organisatie van de bedevaart. Nadere informatie kan je meteen vinden op: 
www.rome2012.be. 

 
   

 
 
 
 

Bisschop van Antwerpen 
 


